Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________
De Nationale Arbeidsraad is op 28 november 2017 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het
voorzitterschap van de heer P. Windey.
1. Tijdens diezelfde plenaire zitting heeft de Raad een tussentijds eenparig advies (advies nr. 2.061)
uitgebracht over het kunstenaarsstatuut om in antwoord op de vraag van de commissie voor de
Sociale Zaken van de Kamer zijn vroegere adviezen daarover te actualiseren.
In dat advies wijst hij erop dat, hoewel de vastgestelde ontsporingen met betrekking tot artikel 1 bis
behoorlijk zijn verminderd dankzij met name het feit dat de commissie “Kunstenaars” voortaan volop
haar taak kan vervullen bij de toekenning van de kunstenaarsvisa, er andere situaties van omzeiling
ontstaan en, in het bijzonder de techniek van de “portage salarial”. Aangezien die techniek nu verder
reikt dan de kwestie van de kunstenaars, wil hij die in het ruimer kader van de platformeconomie
onderzoeken.
In dat advies steunt hij het initiatief dat de regering wil laten bestuderen en dat erin bestaat een
globaal elektronisch platform op te zetten voor het overzicht van alle prestaties van artistieke aard,
waardoor het gebruik en de praktijken in de artistieke sector gereguleerd kunnen worden en het werk
van de sociale inspectiediensten behoorlijk vergemakkelijkt zou worden.
2. In het kader van zijn advies nr. 2.064 heeft de Raad een bijdrage geleverd aan het ontwerp van
rapport van de regering over de maatregelen die België heeft genomen om uitvoering te geven aan de
bepalingen van aanbeveling nr. 202 betreffende de socialezekerheidssokkels, 2012. Zodra het is
voltooid, zal het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) ermee rekening houden bij de opstelling in 2019
van een alomvattende studie over de nationale wetgeving en praktijk van de lidstaten aangaande de
socialebeschermingssokkels. In zijn advies heeft de Raad een aantal opmerkingen voor het IAB
geformuleerd, met name de noodzaak om de rapporteringsprocessen te rationaliseren en coherent te
maken. Als opmerking aan de regering heeft hij met name ook het belang benadrukt van de sociale
dialoog bij de uitwerking, het beheer en de uitvoering van het Belgisch sociaal beleid, zowel wat betreft
de sociale zekerheid als wat betreft de sociale bijstand, om ervoor te zorgen dat op die vlakken een
uitbreidingsbeleid gevoerd wordt.
De Raad heeft zich ook uitgesproken over een uitbreiding van de sectorale bepalingen inzake plus
minus conto, een vraag om interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 octies en een
ontwerp van koninklijk besluit betreffende de risicogroepen.
Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).
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